VOX DOMINI - O COMUNITATE DE CREȘTINI
1. BISERICA - Noua societate a lui Dumnezeu
Viziune: Vox Domini este o comunitate de credincioși evanghelici autentici,
entuziaști, relevanți și cu impact în cadrul lumii universitare, începând din
TImișoara și mergând până la marginile pământului.
Ce este biserica? Ce este comunitatea Cristosului înviat? Noua societate
care se naște la Rusalii, împărtășește convingeri, interese, norme de viață comune,
definite de Domnul ei, Isus Cristos.
Verset de memorat
Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un
popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile
minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi,
care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi,
care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. (1 Petru 2:9-10)

Schița predicii:
1. Ce ESTE comunitatea creștinilor - biserica?
a. Inițiativa îi aparține lui Isus
i. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi
Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. (Matei
16:18)
b. Ce au înțeles și practicat apostolii?
i. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua
aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii
de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura
frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni… (Faptele
apostolilor 2:41-47)
c. Perspectiva Apostolului Pavel
i. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi
după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai
multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în
adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un
singur trup, … (1 Corinteni 12:12-13, 27)
d. Perspectiva Apostolului Petru
2. De ce există biserica, care este scopul acesteia?
a. Glorificarea lui Dumnezeu
b. Edificarea credincioșilor în adevăr și dragoste
c. Mărturie și impact în societate, extinderea Împărăției Celui Înviat

Ce credem că ne califică să fim membri ai bisericii lui Dumnezeu?

Pe ce baze credem că aparținem comunității Vox Domini?

Cum privim apartenența în biserica Vox Domini, privilegiu, obligație sau
responsabilitate?

Care este contribuția mea la edificarea, creșterea bisericii?
Care este aportul meu la mărturia bisericii pentru câștigarea altora la El?

